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1.

Mötet öppnades. Håkan har meddelat förhinder på grund av konvalescens.

2.

Mötet konstaterades vara behörigt utlyst.

3.

Beslutades att följa Jims förslag på dagordning.

4.

Genomgång av protokollet från styrelsemötet den 100124.
Följande punkter kvarstår att åtgärda:
3: Revisorssuppleant (Håkan)
4: Valberedning, tas upp under våren
13: Information till funktionärer som behöver förnya sina licenser (Eva)

5.

Genomgång av inkomna skrivelser.
Sörmlandsidrotten har beviljat verksamhetsbidrag för 2010. För att detta ska
kunna betals ut behöver vi inkomma med verksamhets- och
revisionsberättelse. Göran undersöker med revisorn.

6.

Beslutades att all planering av barn- och ungdomsverksamhet samt distriktets
kappsegling ”Sörmlandscup” hänskjuts till mötet med klubbarna på
Stockholmsmässan den 7 mars.

7.

I årets budget finns 15000sek avsatta för ”Särskilt stöd ungdom” (klubbstöd).
Konstaterades att stödet kan användas till offensiva satsningar i
ungdomsverksamhet, t.ex. material, redskap, läger och utbildningar.
Beslutades att Jim går ut med information till alla klubbar om att ansökan skall
vara inlämnad senast den 31/3. Utbetalning av bidrag görs eftår mot
uppvisande av verifikation senast den 100810. Om verifikation ej kan uppvisas
innan detta datum anses bidraget som förverkat.
Hittills har bidragsansökningar inkommit från följande klubbar: SÄSS 8000sek,
SSSV 30000sek, TRBK 20000sek.

8.

Diskussion om seglardagen i Haninge. Då SSF vid dagens datum ej hade
presenterat några ytterligare dokument om årsmötet fanns det inget att ta
ställning till.
Tommi kommer att delta på den informella distrikskonferansen innan
seglardagen.
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9.

Fastställdes att styrelsen via e-postkonversation tidigare har fattat beslut om att
arrangera en träff för ungdoms- och seglingsansvariga i distriktet. Träffen
kommer att genomföras på Stockholmsmässan den 7/3 klockan 13:00.
Distriktet står för resekostnader med bil samt fika.
Diskuterades vad som behöver tas upp för att inspirera och stimulera seglingen
i distriktet.
Beslutades att Jim tar fram en agenda på max. 3 timmar inkl. fikapaus.

10.

Mötet avslutades.

Vid protokollet

Justeras

________________________
Tommi Rotonen

_____________________
Jim Qvarnström
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